
 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 

 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  มุ่งเน้นการด าเนินงานภายใต้หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยที่บริษัทฯ ให้

ความส าคญักบัผู้ ถือหุ้น  และเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจวา่สทิธิของตน ได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนั บริษัทฯ จึงเปิดโอกาส

ให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยได้มีสว่นร่วมในการเสนอเร่ืองที่เห็นว่าส าคญัและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์ที่

บริษัทฯ ก าหนด   

หลักเกณฑ์และวิธีปฏบิัติในการเสนอวาระการประชุมต่อที่ประชุมสามัญประจ าปี   

1. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นจะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ (ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียว หรือกลุม่) ที่ถือหุ้นของบริษัทรวมกนัเกินกว่า 5 % ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายและ 

ช าระแล้วของบริษัทฯ และเป็นการถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องจนถึงวนัที่เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุในวาระการประชุม เป็น

เวลาไมน้่อยกวา่ 12 เดือน 

2. เงื่อนไขการเสนอวาระการประชุมสามัญประจ าปี 

2.1 ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามญัประจ าปีเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้ ถือหุ้น กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมี   

มากกวา่ 1 คน ผู้ ถือหุ้นทกุรายเสนอวาระการประชุมสามญัประจ าปี และลงลายมือช่ือแล้วรวบรวมสง่เป็น

ชดุเดียวกนั 

2.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอวาระการประชมุ จะต้องระบช่ืุอ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ติดต่อ จ านวนหุ้นที่ถือ ณ 

วนัท่ีเสนอวาระการประชมุของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้รายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบถ้วน   

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม  

3.1 วาระทัว่ไป 

 ระบช่ืุอวาระ พร้อมรายละเอียดและเหตผุล 

 เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเร่ือง 

ดงัตอ่ไปนี ้เป็นวาระการประชมุ 

1.) เร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ 

2.) เร่ืองที่ไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ 

3.) เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการได้ 



 

4.) เร่ืองที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความ

เดือดร้อนเสยีหายอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

5.) เร่ืองที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว 

6.) เร่ืองที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ ถือหุ้นนัน้ มีข้อความที่ไม่ตรงตาม

ความจริง หรือมีข้อความคลมุเครือ 

7.) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้ นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนให้ข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานไม่

ครบถ้วน ไมเ่พียงพอ หรือไมไ่ด้เสนอมาภายในเวลาที่ก าหนด 

8.) เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่าง  ๆ ของหน่วยงานราชการ 

หรือหน่วยงานที่ก ากบัดแูลบริษัทฯ หรือเร่ืองที่ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ และข้อบงัคบั

ของบริษัทฯ 

9.) เร่ืองที่เคยเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือน ทีผ่า่นมา และได้รับมติ

สนบัสนนุด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยที่

ข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงัไมไ่ด้เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั   

3.2 การเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบริษัท  

 รายละเอียดประวตัิสว่นตวัของบคุคลท่ี ได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อด ารงต าแหนง่

กรรมการบริษัท ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อด า รงต าแหน่งกรรมการบริษัทต้องมี

คุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีคุณสมบตัิต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดโดยพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ตามที่

ถูกแก้ไขเป็นครัง้คราว ซึ่งได้แก้ไขครัง้ล่าสุดเป็นฉบับที่  4 ในปี พ.ศ.2551 หลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

4. ระยะเวลาในการเสนอวาระ 

ภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

5. เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564  

5.1 ผู้ ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบบัแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ า ปี ที่ผู้ ถือหุ้นได้ลง

ลายมือช่ือแล้ว (ตามแบบฟอร์มที่บริษัทจัดไว้ให้ในเว็บไซต์) พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี ้เพื่อ 

ประกอบการพิจารณา 



 

 เอกสารหลกัฐานการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระการประชุม  ได้แก่ หนงัสือ

รับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์  หรือ เอกสารหลกัฐานจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ  แสดงจ านวนหุ้นที่ถือ 

หรือ ส าเนาใบหุ้นท่ีลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

 เอกสารหลกัฐานของผู้ ถือหุ้นทกุรายที่รวมกนัเสนอวาระ ได้แก่ 

ก. กรณีบคุคลธรรมดา :  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

ข. กรณีนิติบุคคล :  ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มี

อ านาจลงนามที่ได้ลงช่ือในแบบขอเสนอนี ้พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

 หนงัสอืยินยอมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ

บริษัท และเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ หลกัฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวตัิการท า งาน 

เอกสารหลกัฐานการถือหุ้น เป็นต้น (เฉพาะวาระการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาด ารง

ต าแหนง่กรรมการบริษัท)     

5.2 จดัสง่เอกสารอยา่งครบถ้วนและสมบรูณ์ ตามข้อ 5.1 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถงึบริษัท ภายใน        

วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 ตามที่อยูด่งันี ้                  

เลขานกุารบริษัท บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน )  

เลขที่ 1/1 หมู ่7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั  

อ าเภอเมอืง จงัหวดัปทมุธานี 12000  

Email address  : secretary@coilinter.com 

6. วิธีการพิจารณา 

6.1  วาระทัว่ไป 

เลขานกุารบริษัท  จะเป็นผู้รวบรวมและสอบทานความถกูต้อง ครบถ้วนของข้อเสนอ และเอกสารของ  

ผู้ ถือหุ้น ก่อนน าเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตอ่ไป   

6.2 วาระเสนอช่ือบคุคลเพือ่เข้ารับการพิจารณาการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณารายช่ือและคณุสมบตัิของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ กรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติไมบ่รรจวุาระท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ เข้าสูก่ารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นจกัต้อง

มีเหตผุลอนัเหมาะสม และถกูต้องและแจ้งผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ผู้ ถือหุ้นที่เสนอวาระนัน้ ๆ

mailto:secretary@coilinter.com


 

ทราบ กรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุัติ บริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2564 ตอ่ไป 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณาเฉพาะค าขอที่กรอกข้อความครบถ้วนมีเอกสารประกอบการพิจารณาเพียงพอ 

และได้สง่อยา่งถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ฉบบันี ้และเป็นเร่ืองที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

และเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องก าหนด กรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้ลงความเห็นไม่น าข้อเสนอ

ดงักลา่วบรรจเุป็นวาระจะต้องมีเหตผุลพอสมควร พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุลตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอวาระตอ่ไป 

 

เอกสารแนบ :  แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 


